
                                                                                                                                                                      
 
 
Pressmeddelande rörande Svenska Spel-avtalet 
 
 
För att försöka styrka sitt påstående att Bodens Hockeyförening (BHF) är bundna av ett avtal med 
ATG Hockeyettan, har ATG Hockeyettan valt att på sin hemsida offentliggöra utdrag ur den skiljedom 
som meddelades i november 2020.  
 
Vad ATG Hockeyettan valt att inte visa är vilket avtal det är som skiljedomen slår fast. 
 
Skiljedomen anger att BHF är bundet av ett avtal med Föreningen Hockeyettan från den  
den 13 augusti 2018. Detta, det s.k. ”Svenska Spel-avtalet”, byggde på de intäkter Hockeyettan fick 
genom det avtal Svenska Ishockeyförbundet hade med Svenska Spel. Svenska Spel-avtalet  upphörde 
i maj 2019.  
 
I september 2019 tecknade Hockeyettan (utan att vid den tidpunkten ens ha något eget avtal med 
SIF) avtal med ATG/Kanal 75. (ATG-avtalet). Hockeyettan försökte ensidigt, genom att skicka ut ett 
helt nytt avtal eller som de själva vill kalla det, ett tillägg till Svenska Spel-avtalet, få samtliga 
föreningar i hockeyettan bundna av det nya ATG-avtalet. Som bekant kräver avtalstillägg att båda 
parter är överens om att göra tillägg. BHF accepterade inte några tillägg, har inte undertecknat ATG-
avtalet och är inte bundet av detta. 
 
Övriga medlemsföreningar i Hockeyettan (med avsteg och tillägg ex. Visby/Roma) utom Karlskrona 
har accepterat ATG-avtalet och sänder sina matcher på plattformen Hockeyettan Play. Det BHF enligt 
skiljedomen och Svenska Spel-avtalet är bundet av är att sätta upp en streamingplattform hos 
StayLive, dvs. en plattform som Hockeyettan och övriga föreningar inte längre använder. BHF blir om 
man följer skiljedomen alltså den enda förening som sänder på den plattformen. 
 
Bortsett från att BHF också sagt upp Svenska Spel-avtalet sedan länge, skulle BHF: s påstådda 
bundenhet av Svenska Spel-avtalet givetvis också kräva att motparten, Hockeyettan, är bundet av 
avtalet, eftersom skiljedomen inte innebär att BHF ska lämna ifrån sig sina rättigheter gratis (även 
om ATG Hockeyettan tycks tro det). Om BHF sänder sina matcher enligt Svenska Spel-avtalet 
förutsätter det självklart att också ATG Hockeyettan lever upp till avtalet och utger den ersättning 
BHF har rätt till enligt Svenska Spel-avtalet. En ganska enkel matematik. Detta vägrar ATG 
Hockeyettan, men menar ändå att BHF ändå skulle vara bundet av Svenska Spel-avtalet. 
 
BHF har vid flera tillfällen sedan 2019 försökt efterkomma skiljedomen genom att sända på StayLive i 
enlighet med Svenska Spel-avtalet, men StayLive har på uppmaning av ATG Hockeyettan inte låtit 
BHF göra detta.  
 
ATG Hockeyettan vill alltså inte att BHF ska följa det avtal skiljedomen anger, utan menar att BHF 
enligt skiljedomen är skyldigt att sända sina matcher på en annan plattform, enligt ett annat avtal 
som BHF inte undertecknat och som inte omfattas av skiljedomen. Detta är den logik som ordförande 
Ronnie Glysing med flera använder för att hävda att BHF bryter mot ingångna avtal.  
 
Välkomna till ATG Hockeyettans värld! 
 
 
Boden Hockey 
Ett lag – En stad – En dröm 


